
DIREITO CONSTITUCIONAL 

01. Indique a alternativa correta:

a) Há uma total contradição entre o disposto no artigo 5º,  XXXV da Constituição Federal que
estabelece que “ a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” e
o artigo 142, § 2º “ não caberá habeas corpus em relação  a punições disciplinares militares” .

b) Inexiste a obrigatoriedade de interposição anterior de processo na instância administrativa para
que a parte possa acessar o Poder Judiciário, sem exceção.

c) Nas questões envolvendo disciplina e competições desportivas, o acesso ao Poder Judiciário
somente ocorrerá após o término do processo administrativo.

d) Inexiste a obrigatoriedade do duplo grau de jurisdição, tendo em vista que algumas ações são
da competência originária dos Tribunais.

e) N.r.a.

02. A Constituição Federal preserva o direito adquirido. Indique a alternativa incorreta:

a) Visa proteger o plano da eficácia jurídica.

b) Não permite que lei posterior altere direitos já conquistados anteriormente.

c)   Qualquer  alteração  que  ocorra  em relação  a  aposentadoria  dos  servidores  públicos,  não
poderá alterar o estabelecido no ordenamento jurídico vigente, pois senão haveria lesão ao direito
adquirido,  só  sendo  cabível  a  sua  aplicação  aqueles  que  ainda  não  ingressaram no  serviço
público.

d) Não se deve confundir direito adquirido com perspectiva de direito a adquirir, pois são situações
absolutamente  diferentes.e)  Não  se  pode  argumentar  direito  adquirido  em  face  do  poder
constituinte originário, mas somente em relação ao poder constituinte derivado.

03. Faça uma análise relativa ao ato jurídico perfeito e indique a alternativa correta:

a) É aquele que completou todo o ciclo de formação, preenchendo todos os requisitos exigidos
pela lei.

b) Quando o ato se completa na vigência de uma lei, somente lei posterior poderá incidir sobre
ele.  

c) Mesmo em se tratando de plano econômico de governo, há de prevalecer o ato jurídico perfeito
anteriormente firmado.

d) Caso uma das partes que realizou o ato jurídico perfeito,  tenha incapacidade absoluta, em
virtude de ter  sido interditada,  aí  sim o ato jurídico perfeito  realizado,  não poderá prevalecer,
sendo o ato anulado.

e) N.r.a.

04. Podemos afirmar que coisa julgada é?

a) Aquela que foi realizada com a aquisição de um direito adquirido.

b) Aquela que foi realizada em respeito a ato jurídico perfeito anterior.

c) É a decisão judicial que não cabe mais recurso, ou porque a lei não concede, ou porque a parte



interessada não usou dele dentro do prazo legal, tendo em vista que a sentença transitada em
julgado, fará coisa julgada, não cabendo a lei nova incidir sobre a decisão judicial com trânsito em
julgado. 

d) É a decisão administrativa que não cabe mais recurso, ou porque a lei não concede, ou porque
a  parte  interessada  não  usou  dele  dentro  do  prazo  legal,  tendo  em  vista  que  a  decisão
administrativa  transitada em julgado, fará coisa julgada, não cabendo a lei nova incidir sobre a
decisão administrativa com trânsito em julgado. 

e) N.r.a.

05. O que significa o termo coisa soberanamente julgada.

a) É sinônimo de coisa julgada.

b) É a situação em que a decisão transitada em julgado, não poderá mais sofrer nenhum risco de
ameaça, tendo em vista o encerramento do prazo para a propositura de ação rescisória.

c)  É  o  encerramento  das  vias  administrativas,   em  que  somente  será  possível  qualquer
modificação através de uma ação judicial.

d) É sinônima de decisão administrativa irrecorrível.

e) N.r.a.

06. A Constituição Federal trata em seu artigo 5º, inciso XXXVII do juízo ou tribunal de exceção.
Indique a alternativa incorreta.

a) Não haverá juízo ou tribunal de exceção, salvo nos casos de guerra declarada.

b) Juízo de exceção é aquele que foge a regra.

c)  Tribunal  de  Exceção  é  um  colegiado  judicante  instituído  para  contingências  particulares,
contrariamente ao tribunal natural, investido de legalidade.

d) Juízo de exceção é aquele estabelecido para o julgamento de determinados casos, ocorridos
ou não, sem que sua instituição decorra da Constituição Federal, sendo o oposto ao juízo natural.

e) Não cabe tribunal ou juízo de exceção, pois aí haveria um total prejuízo ao julgamento imparcial
e independente.

07. É assegurada a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados, exceto:

I- A plenitude de defesa.

II- O sigilo das votações.

III_A soberania dos veredictos.

IV- A competência para o julgamento de todos os crimes contra a vida.

a) Todas as alternativas estão corretas.

b) Somente a alternativa II está incorreta.

c) Somente a alternativa IV está incorreta.

d) Somente a alternativa I está incorreta.

e) Somente a alternativa III está incorreta.



08. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal consagra o
Princípio :

a) Da reserva legal.

b) Da reserva penal.

c) Da anterioridade da lei penal, também denominado de princípio da especialidade.

d) Da relatividade da lei penal.

e) Da inaplicabilidade da lei retroativa para prejudicar o réu.

09. Indique a alternativa incorreta:

a) A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, sendo esta a consagração do Princípio da
Anterioridade da Lei Penal.

b) Lex mitior é quando a lei nova cominar penas menos severas.

c) Retroatividade é a projeção dos efeitos para o passado.

d) A eficácia da lei começa quando ela entra for publicada.

e) Abolitio criminis ocorrerá quando a lei nova não considerar o fato como crime. 

10. O racismo é:

a) Crime inafiançável e insuscetível de liberdade provisória.

b) Crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia.

c) Crime insuscetível de graça ou anistia e imprescritível.

d) Crime inafiançável e imprescritível.

e) Crime imprescritível e hediondo.

GABARITO

01. D

Comentário: art.  5º,  XXXV  c/c  142,  §  2º,  c/c  217,  §§  1º  e  2º,  vide  também  exemplo  de
competência originária no artigo 105, I, “ a”  da C.F.; 

02. C

Comentário: Direito  Adquirido  Visa  proteger  o  plano  da  eficácia  jurídica,  pois  no  plano  da
existência, lei nenhuma poderá evitar o seu acontecimento. Exemplo:  A morte está dentro do
plano da existência do fato, sendo este inevitável, porém, o direito adquirido garantirá o plano da
eficácia, não permitindo que lei posterior altere os direitos sucessórios de acordo com a lei vigente
no momento do óbito.Ato Jurídico Perfeito: Significa que o ato completou todo o ciclo de formação,
preenchendo todos os requisitos exigidos pela lei. Não  há de se falar em ato jurídico perfeito na
presença de Plano Econômico de Governo. É o entendimento dominante, em razão do interesse
coletivo que há de prevalecer sempre. Coisa Julgada: É a decisão judicial de que não cabe mais
recurso, ou porque a lei não concede, ou porque a parte interessada não usou dele dentro do
prazo legal. A sentença transitada em julgado fará coisa julgada. Lei nova não incidirá sobre a



decisão judicial  com trânsito em julgado. art. 50. XXXVI; 

03. A

Comentário: art. 5º, XXXV; 

04. C

Comentário: art5º, XXXV; 

05. B

Comentário: art. 5º, XXXV c/c 485 e 495 do CPC. 

“A sentença de mérito transitada em julgado poderá ser rescindida quando...”; “ o direito de propor
ação rescisória se extingue em dois anos, contados do trânsito em julgado da decisão...”; 

06. A

Comentário: art. 5º, XXXVII;  

07. C

Comentário: art. 5º, XXXVIII;

08. A;

09. D

Comentário: a eficácia da lei começa quando ela entrar em vigor;

10. D

Comentário: art. 5º, XLII, Graça: É de caráter individual, somente beneficando o agraciado. Só
extingue a punibilidade, porém subsiste o crime e seus efeitos secundários.  Ex. o réu não se
tornará primário .Indulto: Possui os mesmos efeitos da graça, porém é de caráter coletivo.Anistia:
Abrange uma coletividade, tal  qual o indulto, porém na anistia,  os efeitos penais da sentença
desaparecem. Ex. O réu volta a ser primário. Não atinge os efeitos civis, pois a sentença penal
continuará podendo ser executad(a); 


